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 :اهللا، وبعدبسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول 
 ه رســــالة يف بيــــان أول خلــــق اهللا وإثبــــات كرويــــة األرض ودوراهنــــا،فهــــذ
اخلـاص هبـذا   فيها شتات كالم العالمـة حممـد نـارص الـدين األلبـاينُمجعت

ُاملوضـــوع مـــن مجيـــع مـــا وقفـــت عليـــه مـــن تراثـــه املطبـــوع واملـــسموع، مـــع 
صــول ملــا ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــىل القــارئ الكــريم تناوهلــا والو

 .يريده منها
َّ وقـد ضــممت هــذا الكتـاب إىل عمــيل املوســوعي الـذي مــن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ

ُ، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة
تناولــه للبــاحثني وطــالب العلــم املعتنــني هبــذا املوضــوع اخلطــري عــىل وجــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 ي بن حممد بن سامل آل نعامنشاد.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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 ]:صقال رسول اهللا [
 .» إن أول يشء خلقه اهللا تعاىل القلم وأمره أن يكتب كل يشء يكون«
 ]:ترجم له اإلمام بام ترمجناه به،ثم قال[

رة إىل رد مـــــا يتناقلــــه النــــاس حتـــــى صــــار ذلــــك عقيـــــدة يف احلــــديث إشــــا
قلــوب كثــري مــنهم وهــو أن النــور املحمــدي هــو أول مــا خلــق اهللا  يف راســخة

 ...وليس لذلك أساس من الصحة .تبارك وتعاىل 
ك  يف  مــن يقــول بــأن العـرش هــو أول خملــوق، وال نــصو فيـه رد عــىل ذلــ

ــام يقــول بــه مــن قالــه كــابن تيمصرســول اهللا عــن   ًتنباطا اســ–يــة وغــريه ، وإن
 أوىل ألنــه - ويف معنــاه أحاديــث أخــرى - فاألخــذ هبــذا احلــديث ًواجتهــادا

 .مورد النص كام هو معلوم  يف املسألة، وال اجتهاد يف نص
ن القلــــم خملــــوق بعــــد العــــرش باطــــل، ألنــــه يــــصح مثــــل هــــذا و تأويلــــه بــــأ

ـــص قـــاطع عـــىل أن العـــرش أول املخلوقـــات كلهـــ ا التأويـــل لـــو كـــان هنـــاك ن
 .ومنها القلم، أما ومثل هذا النص مفقود، فال جيوز هذا التأويل 

 عــىل مــن يقــول بحــوادث ال أول هلــا، وأنــه مــا مــن خملــوق، ًوفيــه رد أيــضا
ــث ال يمكــن أن  إال ومــسبوق بمخلــوق قبلــه، وهكــذا إىل مــاال بدايــة لــه، بحي

 :يقال



 
 

٤ 
 .هذا أول خملوق 

و أول خملـوق، فلـيس قبلـه  أن القلـم هـَّنيَعـُفاحلديث يبطـل هـذا القـول وي
رده عــــىل  يف ولقــــد أطــــال ابــــن تيميــــة رمحــــه اهللا الكــــالم. أي خملــــوق ًقطعــــا

أثنــاء ذلـك بـام حتــار  يف  إثبـات حــوادث ال أول هلـا، وجـاءًالفالسـفة حمـاوال
ـــأن  وفيـــه العقـــول، ال تقبلـــه أكثـــر القلـــوب، حتـــى اهتمـــه خـــصومه بأنـــه يقـــول ب

قـول ويـرصح بـأن مـا مـن خملـوق إال املخلوقات قديمة ال أول هلـا، مـع أنـه ي
وهـــو مـــسبوق بالعـــدم، ولكنـــه مـــع ذلـــك يقـــول بتسلـــسل احلـــوادث إىل مـــا ال 

كـــام يقـــول هـــو وغـــريه بتسلـــسل احلـــوادث إىل مـــا ال هنايـــة، فـــذلك .بدايـــة لـــه 
القــول منـــه غــري مقبـــول، بــل هـــو مرفـــوض هبــذا احلـــديث وكــم كنـــا نـــود أن ال 

ن الكــالم فيـه شــبيه بالفلــسفة وعلــم يلـج ابــن تيميــة رمحـه اهللا هــذا املــولج، أل
الكــالم الــذي تعلمنــا منــه التحــذير والتنفــري منــه، ولكــن صــدق اإلمــام مالــك 

 عليــــه إال صــــاحب هــــذا َّدُ ورَّدَ مــــا منــــا مــــن أحــــد إال ر": رمحــــه اهللا حــــني قــــال
 ."ص القرب
  ).٢٥٨-١/١/٢٥٧"(الصحيحة"



 
 

٥ 

 
َماذا أول يشء خلق؟ نحن نعرف...فيه العلامء هو ) يضطرب] (هناك موضوع: [السائل ِ ُ 

ًالقلم، طبعا يوجد أحاديث تثبت أن اهللا عز وجل : احلديث الصحيح أول يشء خلق هويف 
 .ًكان ومل يكن شيئا قبله، وأحاديث أخرى تثب أن اهللا عز وجل كان عرشه عىل املاء

 . نعم:الشيخ
  خلــق قبــل املــاء عــىل احلــديث أن القلــم ] أعرفــه[ً طبعــا أنــا الــذي :مداخلــة

 صح أو ال؟ 
 . نعم:الشيخ
 كالمي؟  يف  صحيح أم يوجد اضطراب:مداخلة
 . ال، ال يوجد اضطراب:الشيخ
 . هذا هو الصحيح:مداخلة
 . نعم:الشيخ

  )٠٠: ٢٣: ٥٤/ ٢٥٩" (اهلدى والنور "



 
 

٦ 

 
 ]: أنه قالصروي عن النبي [

ـون، وهــي الــدواة، ثــم أ] إن([ َ بعــده النـُّ َ اهللاُ القلــم، ثــم خلــق ُول يشء خلــق َّ َ َ ََ َُ ٍ
ُاكتــب : قــال ســبحانه وتعــاىل ُومــا أكتــب؟ قــال جــل وعــال: فقــال.ْ ُ اكتــب مـــا : ْ

ٍيكــــون مــــن عمــــل، أو أثــــر، أو رزق،  ْ ِ ٍ َ َُ ُفكتــــب مــــا يكــــون، ومــــا هــــو ] .أو أجــــل[ٍ َ
َّكائن إىل يوم القيامة، فذلك قولـه عـز وجـل َ َ ٌَّ َ ِ  ثـم ﴾ن والقلـم ومـا يـسطرون﴿: ِ

ُ إىل يـــوم القيامـــة،  ، وال ينطـــق ْ ِخـــتم عـــىل القلـــم، فلـــم ينْطـــق ِِ َ ْ ََ َ َ ثـــم خلـــق العقـــل [َ
ك فيمن أبغضت! َّوعزيت : فقال ك فيمن أحببت وألنقصنَّ ُألكملنَّ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ َْ َِ ُِ َُّ َ [. 
  .)منكر(
  ]:قال اإلمام[

تـــــاريخ "  يف، وابـــــن عـــــساكر)٨٣ص  ("الـــــرشيعة" يف رجـــــه اآلجـــــريأخ
الدمــشقي :  يعنــي-مــن طريــق أيب مــروان هــشام بــن خالــد ) ٢/٨٣ ("دمــشق

َحلسن بن حييى اخلشني عـن أيب عبـد اهللا مـوىل بنـي حدثنا ا:  قال-األزرق  ُ
ُأمية عن أيب صالح عن أيب هريرة ريض اهللاَُّ عنْه  َ َ ِ  .ًمرفوعا ...َ

  .مل أجد له ترمجة: ت وهذا إسناد ضعيف، أبو عبد اهللا هذاقل
  ."صدوق كثري اخلطأ":قال احلافظ: واحلسن بن حييى اخلشني



 
 

٧ 
يرويـه حممـد بـن وهـب : ه طريق أخـرى عـن أيب صـالح، ولكنهـا واهيـةول

ك بـن أنـس عــن سـمي عـن أيب صــالح : ثنـا الوليـد بــن مـسلم: يالدمـشق نـا مالــ
 .به ...

  وهـــــــذا باطـــــــل ": وقـــــــال) ٦/٢٦٩ ("الكامـــــــل" يف أخرجـــــــه ابـــــــن عـــــــدي
 ."هبذا اإلسناد

ولــه غــري ": مــشقي، وقــالترمجــة حممــد بــن وهــب بــن عطيــة الد يف رهذكــ
َحــديث منكــر، ومل أر للمتقــدمني فيــه كالمــا ً، وقــد رأيــتهم ت مــوا فــيمن هــو َّلَكً

  ."خري منه
 يف ، لكـــن ذكـــره)١٦/٩٥( عـــدي أخرجـــه ابـــن عـــساكر ومـــن طريـــق ابـــن

ترمجة حممد بن وهب بن مسلم أبو عمـرو القـريش الدمـشقي، يـشري بـذلك 
ح َّورص .ترمجـة حممـد بـن وهـب بـن عطيـة يف إيـراده يف  خطأ ابن عديإىل

 :هَبِقَ، وقال ع"امليزان" يف بتخطئته الذهبي
  وذكــــــر نحــــــوه احلــــــافظ   ."أن احلــــــديث باطــــــل يف فــــــصدق ابــــــن عــــــدي"
 ."التهذيب"يف 

املوضـوع  يف واعلم أن الزيادات التي بني املعكوفتني هـي البـن عـساكر
 فقــد عزاهــا إليــه احلــافظ ابــن ، وإال األخــرية منهــا،"تارخيــه"مــن  املــشار إليــه

ــــــسيوطي .}ن{ تفــــــسريه ســــــورة يف كثــــــري ــــــآليل" يف وســــــاق إســــــنادها ال  "ال
 .املتقدمة من طريق أيب مروان) ١/١٣١(

 :ًديث جاء من طرق ذكرها ابن عبـاس موقوفـا عليـه بنحـوه إىل قولـهواحل
 .﴾ا يسطرونن والقلم وم﴿



 
 

٨ 
، )١٠ - ٢٩/٩ ("التفـــــسري"يف  ، والطــــربي)٨٤ص (أخرجــــه اآلجــــري 

 " الــــــسنن" يف ، والبيهقــــــي)٢/٤٩٨(، واحلــــــاكم )١٨ - ١٧( "التـــــاريخ"و
)٩/٣ (  

 ."من طريق أيب ظبيـان وأيب الـضحى مـسلم بـن صـبيح عـىل رشط الـشيخني
 .ووافقه الذهبي

مـــــن ) ١٢/٤٣٣/١٢٢٢٧ ("املعجـــــم الكبـــــري" يف وأخرجـــــه الطـــــرباين
ن زيـد عــن عطـاء بـن الـسائب عــن حــدثنا محـاد بـ: ابـن إسـامعيل طريـق مؤمـل
 .ًمرفوعا به...أيب الضحى 

مل يرفعــه عــن محــاد بــن زيــد إال ":قلــت وهــذا منكــر، قــال الطــرباين عقبــه
مؤمـل ثقـة كثـري : قلـت": عقبـه) ٧/١٢٨(قـال اهليثمـي  "مؤمل بن إسامعيل

اخلطــأ، وقــد وثقــه ابــن معــني وغــريه، وضــعفه البخــاري وغــريه، وبقيــة رجالــه 
  ."ثقات

ُ وإنام يصح مرفوعا من هـذا احلـديث عـن ابـن عبـاس وغـريه أولـه :وأقول ًٍ َّ ْ َْ َِ ِ
إن أول يشء خلقــه اهللا تعـــاىل ": فــرواه ســـعيد بــن جبــري عنـــه بلفــظ ًخمتــرصا،

 ."القلم، وأمره أن يكتب كل يشء يكون
، ولـه شـواهد مــن حـديث عبـادة بــن )١٣٣ ("الــصحيحة" يف وهـو خمـرج

ِ، وعــن ابــن )١/٣٤/٩٤ ("كاةاملــش" يف طــرق عنــه، وخمـرجمــن  الـصامت ْ ْ َ
َعمر َ  ).٣١٣٦(ًأيضا  "ةالصحيح" يف ُ
 مــــن طريــــق "كتابيــــه" يف وأمــــا الروايــــة التــــي أخرجهــــا الطــــربي): تنبيــــه (

ً هاشـــم عـــن جماهـــد عـــن ابـــن عبـــاس موقوفـــا بلفـــظأيب ســـفيان عـــن ٍ َّ ْ َْ َِ إن اهللا ":ِ



 
 

٩ 
ًتعـــاىل ذكـــره كــــان عـــىل عرشـــه قبــــل أن خيلـــق شـــيئا فكــــان أول مـــا خلــــق  ُ ُ ْ اهللا ِ

 .احلديث ."...القلم، فجرى بام هو كائن إىل يوم القيامة 
فإنــــه يــــشعر أن  ..."ًقبــــل أن خيلــــق شــــيئا":ًهــــو منكــــر جــــدا عنــــدي لقولــــهف

وهـذا باطـل، وقـد رواه شـعبة عـن أيب هاشـم فلـم يـذكر ! العرش غري خملـوق
ــــه وإن كــــان ثقــــة .فيــــه هــــذا الباطــــل  ولعلــــه مــــن قبــــل أيب هاشــــم الرمــــاين، فإن

 ):٧/٥٩٦ ("ثقاته" يف  فقد غمزه ابن حبان، فقالباالتفاق،
، جيـــب أن يعتـــرب حديثـــه إذا كـــان مـــن روايـــة الثقـــات عنـــه، فأمـــا روايـــة ان خيطـــئكــ"

نـــه صـــدوق مل يكـــن لـــه ســـبب فـــان الـــوهن يلـــزق هبـــم دونـــه أل...نـــه الـــضعفاء ع
ك  يــوهن بــه غــري اخلطــأ، واخلطــأ متــى مل يفحــش ال يــستحق مــن وجــد فيــه ذلــ

 ."الرتك
ذلـــك القـــول إىل أحـــد مـــن  يف ا كـــان ال بـــد مـــن تعـــصيب اخلطـــأ وإذ:قلـــت

سلـــسلة هـــذا اإلســــناد، فـــاألوىل أن ينــــسب إىل مـــن دون ابــــن عبـــاس، ثــــم إن 
-، ولـــيس الـــراوي عنـــه ســـفيان -ملـــا ســـبق-أوالهـــم بـــه هـــو أبـــو هاشـــم هـــذا 

  كـام قـال احلـافظ- "ثقـة حـافظ فقيـه عابـد إمـام حجـة":، فإنـه-الثوري: وهو
  .- "التقريب"يف 

ن روى أنـــه نفـــسه ممـــ: وإن ممـــا يبطـــل ذاك القـــول ونـــسبته إىل ابـــن عبـــاس
إن أول يشء خلقـــه اهللا تعـــاىل ": مـــا يؤكـــد بطالنـــه ملـــا تقـــدم بلفـــظ صعنـــه 

  ."...القلم 
 الــــذي روينــــاه صاهللا وقــــول رســــول ": ولــــذلك قــــال الطــــربي رمحــــه اهللا

مـــن ًبالـــصواب، ألنـــه كـــان أعلـــم قائـــل بـــذلك قـــوال بحقيقتـــه وصـــحته، وأوىل 
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َ القلـم، بــل عــم  ُ اهللا إيـاه خلــق َّغـري اســتثناء منـه شــيئا مـن األشــياء أنــه تقـدم خلــق ً

 كـــــل يشء، أن القلـــــم خملـــــوق »إن أول يشء خلـــــق اهللا القلـــــم«: ص بقولـــــه
ك، فالروايــة  ك عرشــا وال مــاء، وال شــيئا غــري ذلــ ًقبلــه مــن غــري اســتثناء مــن ذلــ ًً

ْالتـــي رويناهـــا عـــن أيب ظبيـــان وأيب الـــضحى عـــن ابـــ ِْ ٍن عبـــاس أوىل بالـــصحة َ َّ َ ِ
عــن ابــن عبــاس مــن خــرب جماهــد عنــه الــذي رواه عنــه أبــو هاشــم، إذا كــان أبــو 

روايـــة ذلـــك عنـــه شـــعبة وســـفيان عـــىل مـــا ذكـــرت مـــن  يف هاشـــم قـــد اختلـــف
 ."اختالفها فيها

  ًوإين ألمحــد اهللا تعــاىل أن هــذا الكــالم مــن هــذا اإلمــام موافــق متامــا ملــا 
ًاملـــصدر املـــذكور آنفــــا  يف ابــــن عبـــاس هـــذافوائـــد حـــديث  يف  ذكرتـــهكنـــت

ً أن فيــه ردا عــىل مــن يقــول بــأن العــرش هــو أول خملــوق، ومل ،"الــصحيحة"
 .أكن يومئذ قد وقفت عليه

 .فاحلمد هللا عىل توفيقه، وأسأله املزيد من فضله
  )٦٨٠-١٣/٢/٦٧٦"(الضعيفة"
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 ]:صقال رسول اهللا [
 .»لم وأمره أن يكتب كل يشء يكونإن أول يشء خلقه اهللا تعاىل الق«
 ]:ترجم له اإلمام بام ترمجناه به،ثم قال[

ذلـــك  يف  مـــن يقــول بـــأن العـــرش هــو أول خملـــوق، وال نـــصفيــه رد عـــىل
ــام يقــول بــه مــن قالــه كــابن تيميــة وغــريه صرســول اهللا عــن   ً اســتنباطا–، وإن

نــه  أوىل أل- ويف معنــاه أحاديــث أخــرى - فاألخــذ هبــذا احلــديث ًواجتهــادا
 .مورد النص كام هو معلوم  يف املسألة، وال اجتهاد يف نص

 ألنــــه يــــصح مثــــل هــــذا ؛و تأويلــــه بــــأن القلــــم خملــــوق بعــــد العــــرش باطــــل
ـــص قـــاطع عـــىل أن العـــرش أول املخلوقـــات كلهـــا  التأويـــل لـــو كـــان هنـــاك ن

 ..ومنها القلم، أما ومثل هذا النص مفقود، فال جيوز هذا التأويل 
  ).٢٥٨-١/١/٢٥٧"(الصحيحة"
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السلسلة الصحيحة احلديث الذي يدل عىل أن أول خملوق  يف قلت! يا شيخ: سؤال
هو القلم، واستدللت بذلك عىل أن احلوادث هلا أول، فهل يلزم من أن املخلوقات هلا أول 

 ... أول، وجزاكم اهللا خريأن احلوادث هلا
 ما الفرق بني املخلوقـات واحلـوادث؟ كـل خملـوق حـادث، وكـل :الشيخ

 حادث خملوق، ما أدري ما الذي يريد؟
 . شيخ أنا صاحب السؤال:مداخلة
 .تفضل :الشيخ
ًالكـالم مـثال، ويـأيت كـالم  يف ث كـامَّحتـد.. أنا أقصد بـصفات اهللا:مداخلة

ـــى يـــشاء، فأقـــصد أن الكـــال ـــث نوعـــه هـــو قـــديم، ومـــن حيـــث اهللا مت م مـــن حي
 ..آحاده فهو حادث، وهذا الذي قصدته فهل يدخل احلوادث 

 لكن كالم صفة من صفاته، فهل املخلوقات كذلك؟!  طيب:الشيخ
 . ال:مداخلة
 .ًيفرتقان متاما، نعم: ً فإذا:الشيخ
 .أن تلك احلوادث ليس هلا أول: هل نقول:  عىل هذه املسألة:مداخلة
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 ؟»أول ما خلق اهللا القلم«: قوله عليه السالم و:الشيخ

خــالق وخلـــق : لــو تــصورنا هكــذا... ال، أنــا أقــصد اجلــنس يعنــي:مداخلــة
اخللــق : ل عــىل كثــري مــن النــاس هــذه املــسألة، فنقــولِكْشُوخملــوق، فلعلــه يــ

 .هو قديم
 . اخللق صفة اخلالق قديم:الشيخ
، وأن املخلــوق هــو  نعــم، واخلــالق هــو اهللا بذاتــه ســبحانه وتعــاىل:مداخلــة

ومـــا جـــاء أن ! يعتـــرب أول املخلوقـــات الـــذي هـــو القلـــم، طيـــب...احلـــادث، 
 .العرش أول املخلوقات

 ال يـــستوي هــذا الكــالم، هـــذا قــول ولـــيس جــاء عـــن الرســول عليـــه :الــشيخ
 .السالم

 .»وكان عرشه عىل املاء«: يف حديث. ..:مداخلة
ـــأس:الـــشيخ  أن العـــرش أول ومـــا جـــاء: أنـــا أعـــرف، لكـــن أنـــت قلـــت!  ال ب

ال أصل هلذا الكالم، وهناك فـرق كبـري بـني االسـتنباط حلكـم : خملوق قلت
ًمـــا اســـتنباطا يمكـــن أن يكـــون صـــوابا ويمكـــن أن يكـــون خطـــأ، وبـــني حكـــم  ً ً

هـــذا ال أصـــل لـــه، : ًرصح بـــه الرســـول عليـــه الـــسالم تـــرصحيا، فأنـــا قلـــت لـــك
ل خملـــوق ال أي حــديث كــام قــال الرســول للقلــم أنــه أو يف ال يوجــد: أعنــي

وكـــان «: يوجـــد أنـــه قـــال للعـــرش أنـــه خملـــوق، لكـــن كونـــه قـــال عليـــه الـــسالم
ك املــاء الــذي كــان َّنيَبــُهــذا ال ي» عرشـه عــىل املــاء ً أنــه مل خيلـق شــيئا قبــل ذلــ

هــذا احلــديث، وكــان حــديث القلــم  يف َّنيَبــُعرشــه عليــه، فــإذا كــان هــذا غــري م
ــــح بأنــــه أول خملــــوق، فلــــيس هنــــاك مــــا حيملنــــا عــــ ىل أن نــــرتك الــــنص رصي
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الــرصيح إىل الــنص الــذي حيتمــل معنــى هــذه احلــديث الــصحيح بغــري القلــم 

ً اآلن البحــث يأخــذ طــورا ثانيــا –ٍفحينئــذ عــىل كــل حــال ســواء كــان  ً ســواء –ً
هنـاك : ًكان القلم هو أول خملوق أو كان املاء الـذي كـان عليـه العـرش، فـإذا

 خملـــــوق أن هنـــــاك أول تعيـــــني أول يف نقطـــــة التقـــــاء بـــــني مجيـــــع املختلفـــــني
حتديـــــده وتعيينـــــه، لكـــــن ال  يف خملـــــوق، صـــــح هـــــذا أو ال؟ إنـــــام اخلـــــالف

خــالف عنــد الــذين اختلفــوا، وهــذا مــن العجائــب ابــن تيميــة نفــسه حكــى هــذا 
هــــــل هــــــو ..هــــــل هــــــو العــــــرش: أول خملــــــوق يف االخـــــتالف أن العلــــــامء اختلفــــــوا

 أنـــــه يوجـــــد أول ًهـــــل هـــــو املــــاء؟ إىل آخـــــره، فـــــإذا هنـــــاك يشء متفــــق عليـــــه..القلــــم
 .خملوق، يوجد يشء خمتلف فيه، ما هو هذا األول من املخلوقات؟ قيل وقيل

 .أول ما خلق اهللا القلم، نعم: ًوالرصيح كام ذكرنا آنفا
أنــــه لــــيس فيــــه داللــــة : بعــــضهم يقــــول: هــــذا احلــــديث.! .. شــــيخ:مداخلــــة

أول مــا «: أن فيـه ممكــن يكـون بــاملفهوم: رصحيـة، وهــم يؤولوهنـا ويقولــون
أول مـــا دخـــل فـــالن مـــن : كـــام يقـــول: يعنـــي» خلـــق اهللا القلـــم وقـــال لـــه اكتـــب

 ..ليس فيه داللة عىل : افعل كذا، يقول: الباب قال له
احلــديث لــيس  ت العبــارة، أول مــا خلــق قــال،َّ انظــر انظــر أنــت غــري:الــشيخ

أمـــا لـــو ..مجلـــة تامـــة، فقـــال اســـتئناف كـــالم» أول مـــا خلـــق اهللا القلـــم«هكـــذا 
 .هنا يرد الشبهة التي أنت ذكرهتا "قال": قال

 .. واو اآلن عاطفة :مداخلة
 مــا هــو املتبــادر؟ نرجــع للقواعــد؟ مــا هــو املتبــادر مــن قولــه عليـــه :الــشيخ
: مـــا أكتـــب؟ قـــال: اكتـــب، قـــال: أول مـــا خلـــق اهللا القلـــم، فقـــال لـــه«: الـــسالم
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بعـض، ثـم  يف كلهـا مجـل مرتبطـة بعـضها» اكتب ما هو كائن إىل يـوم القيامـة

املــاء أول خملــوق، أو العـــرش أول : ب أن القــضية فيهــا احــتامل أن يقــولهــ
 خملوق، ما فيها احتامل؟

 . فيها:مداخلة
أقــوى بحيــث جيعــل الــدليل :  فيهـا احــتامل، فــأي االحتاملــني يعنــي:الــشيخ

أضــــعف، ال شــــك أن الــــذي مــــا فيــــه ذرة تــــأول أضــــعف، وهــــذا أقـــــوى، واهللا 
 .أعلم، نعم
تعــــني مــــا ذهبــــتم إليــــه، لكنــــي : الــــسنة يعنــــي  يفشــــيخ...رأي  يف :مداخلــــة

أول «: كتــاب الــسنة يف أردت أن أعــرف الــرد عــىل مثــل هــذا، وهــي مــذكورة
فإضــــافة يشء لعلــــك تــــرجح هــــذا » اكتــــب: يشء خلقــــه اهللا القلــــم، فقــــال لــــه

 املعنى يا شيخ؟
:  نعــم، هــو كــذلك، لكــن هــذا الــذي عنــده شــبهة يفرقــون بــني لفظــة:الــشيخ

فقــال، وروايــة، أنــا دنــدنت حــول هــذه :  قديمــة، وبــنيقــال، وهــذا وجهــة نظــر
أول مــا خلــق اهللا «: الكلمـة مــن حيــث إثبــات صـحة الروايــة فيهــا؛ ألنــه لـو قــال

يكون قال هو اخلرب هبـذه اجلملـة، وإنـام اخلـرب هنـا القلـم، أول » ..القلم قال
 يف هـــذه: مـــا خلـــق اهللا القلـــم، متـــت مبتـــدأ أو اســـم وخـــربه، أول مـــا خلـــق اهللا

ٍ فحينئــذ "قــال": نــصب، واســم إن، فــالقلم هــو اخلــرب إلن، أمــا لــو قــالحمــل 
 .تصري اجلملة التالية هو اخلرب، فيختلف املعنى

  )٠٠:٠٧:٥٣/ب٤١"(رحلة النور"
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 ]:صقال رسول اهللا [
 .»اهللا تعاىل القلم وأمره أن يكتب كل يشء يكونإن أول يشء خلقه «
 ]:جم له اإلمام بام ترمجناه به،ثم قالتر[

يف احلــــديث إشــــارة إىل رد مـــــا يتناقلــــه النــــاس حتـــــى صــــار ذلــــك عقيـــــدة 
قلــوب كثــري مــنهم وهــو أن النــور املحمــدي هــو أول مــا خلــق اهللا  يف راســخة

 ... وليس لذلك أساس من الصحة.تبارك وتعاىل 
  ).٢٥٨-١/١/٢٥٧"(الصحيحة"
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 ]:صقال رسول اهللا [
ق آدم ِلـــُ وخ، وخلـــق إبلـــيس مـــن نـــار الـــسموم،ئكـــة مـــن نـــورقـــت املالِلُخ«

  .»ف لكمعليه السالم مما قد وص
  ]:قال اإلمام[

 ": وفيـــه إشـــارة إىل بطـــالن احلـــديث املـــشهور عـــىل ألـــسنة النـــاس: قلـــت
 األحاديــث التـي تقــول بأنــه ونحـوه مــن ."أول مـا خلــق اهللا نــور نبيـك يــا جــابر 

 احلــديث دليــل واضــح عــىل أن املالئكــة فقــط نــور، فــإن هــذا خلــق مــن ص
 .وا من نور، دون آدم وبنيه، فتنبه وال تكن من الغافلني ُِقلُهم الذين خ

  ).١/٢/٨٢٠"الصحيحة"
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
  .»رساها ثم يمناهاُأول األرضني خرابا، ي« 
  .)ضعيف(
  ]:قال اإلمام[

، كــام تــدل ًنكــر عنــدي، ألن األرض كرويــة قطعــار احلــديث مثــم إن ظــاه
 يف امريُعليــه احلقــائق العلميــة، وال ختــالف األدلــة الــرشعية، خالفــا ملــن يــ
ـــرساها؟ ـــك، وإذا كـــان األمـــر كـــذلك فـــأين يمنـــى األرض وي فهـــام أمـــران ! ذل

  .ًنسبيان كالرشق والغرب متاما
  ).١٥٩-٤/١٥٧"(الضعيفة"
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 أنه هذه الكرة األرضية إذا فرضنا بأن :فيقول.. العقيدة يف ً سؤاال)همبعض( يسأل :سؤال
الطرف األسفل، فالرجل األعـىل إذا  يف الطرف األعىل، بالنسبة لنا، ورجل آخر يف رجل

 اهللا تبارك وتعاىل، ويكون الرفع باليدين إىل جهة العلو، َنِرفع يديه إىل السامء فإنه يسأل م
ح لنا ِّوضُفهل ممكن ت،تصورنا فيكون يرفع يديه إىل حتت يف األسفل يف ا الرجل الذيوأم
 هذا؟

كــل مــن كــان عــىل ســطح األرض فهــو يرفــع يديــه إىل ؛ هــذا خطأ-:الــشيخ
السامء إىل العلو، أنت اليل عم حتكيـه خطـأ مـن الناحيـة الفلكيـة وخطـأ مـن 

ًثم أخذ الشيخ يصور شيئا لل[ الناحية الرشعية ُ ِّ َ  ].سائل ليبني له املقصودُ
  )٠٠: ٠٨: ٤٢ /٤١" ( اهلدى والنور"
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 رأيكم أن العامل كروي أم مستقيم؟ يف هل: السؤال
  هذا سؤال جغرايف أو ديني؟:الشيخ
 . كالمها:مداخلة
 . كروي:الشيخ
  هل أخطأ ابن باز حينام قال بأهنا مستقيمة؟:مداخلة
 مسطحة؟ مستقيمة أو :الشيخ
 . مسطحة:مداخلة
 . ليت أن اخلطأ وقف عند املسألة اجلغرافية:الشيخ
 .يل يريد أن ترشح :مداخلة
رويــة األرض أو ســطحيتها ليــست مــسألة عمليــة، وال هــي ُ مــسألة ك:الــشيخ

مـسألة اعتقاديـة، جيــب عـىل املــسلم أن يعـرف حكـم الــرشع فيهـا، إذا كانــت 
قـرارة نفــسه وقلبــه،  يف ، أو أن يعتقــدهاعمليـة ليتعبــد اهللا هبــا كـسائر العبــادات

ؤمن هبـا، وإنـام هـي مـسألة ُإذا كانت عقيدة يؤمر كل مسلم أن يعتقـدها وأن يـ
القــرآن الكـــريم،  يف قــد تؤخــذ عــىل وجهــني اثنــني مـــن تفــسري بعــض اآليــات

ًأكثـــر املـــسائل يكـــون أحـــد الـــوجهني صـــوابا  يف وبـــال شـــك كـــام هـــو الـــشأن
ًهـد وكــان أهـال َ لالجتهـاد وأول رشط هلــذه واآلخـر خطـأ، وعـىل هــذا مـن اجت



 
 

٢١ 
األهليــة هــو املعرفــة باللغــة العربيــة، فـــسواء أصــاب أو أخطــأ كــام يعلــم هـــو، 
مـن أصـاب لــه أجـران ومـن أخطــأ فلـه أجــر واحـد، وهـذه اآليــات التـي جــاءت 
حــول األرض هــل هــي متحركــة كرويــة أم هــي ثابتــة، فلــيس هنــاك نــص قــاطع 

لــذلك قلنــا أن هــذه ليــست مــسألة اعتقاديــة يؤيــد أحــد الــوجهني املختلفــني، و
د كام نعتقـد بـرأي الـسلف، فـبعض اآليـات مـن َّوحُال بد أن يكون فيها رأي م

فهـــــم منهـــــا ثبـــــات ُالقــــرآن الكـــــريم التـــــي تتعلــــق هبـــــذا املوضـــــوع يمكــــن أن ي
فهــــــــم منهــــــــا حركتهــــــــا ُاألرض وســــــــطحيتها، والــــــــبعض اآلخــــــــر يمكــــــــن أن ي

الواقــع الطبيعــي  يف  عنــدنا ويطــابقودوراهنــا، وهــذا الــرأي هــو الــذي يــرتجح
ًالذي يشعر به كل فرد من أفراد الناس سواء كان مسلام أو كافرا ً. 

ون ُّحـِلُأن نعـرف أن املـسألة لـيس فيهـا دليـل قـاطع مـع الـذين ي يف ويكفي
ًعـــىل خمالفـــة مــــا ثبـــت علميــــا اليـــوم أن األرض متحركـــة وأهنــــا تـــدور حــــول 

خيــــالف هــــذه الفكــــرة أو هــــذا الــــشمس، يكفــــي ملعرفــــة أنــــه ال نــــص رصيــــح 
ًالــرأي الفلكــي، أن كثــريا مــن علــامء املــسلمني الــذين يعــرتف كــل املــسلمني 
ـــــة شـــــيخ  بعلمهـــــم وفـــــضلهم وبخاصـــــة نحـــــن معـــــرش الـــــسلفيني نعتقـــــد بإمامي

ًة فـــضال معرفـــة الكتـــاب والـــسنة، وابـــن القـــيم اجلوزيـــ يف اإلســـالم ابـــن تيميـــة
عن غريمها بأهنم كانوا يـرون خـالف مـا يـذاع اآلن بنـاء عـىل بعـض الظـواهر 

ـــــــة كآيـــــــة ﴿ًواجلبـــــــال روايس مـــــــثال، : القرآني
﴾)ــات ك مــن اآليــات، مــا فهمــوا منهــا هــذا الــرأي )٣٠:النازع ــ ، ونحــو ذل

ًاجلامد املخالف، أوال لظـواهر النـصوص األخـرى، وثانيـا  للحقيقـة العلميـة ً
 .الفلكية



 
 

٢٢ 
ف اجلبـــال بالنـــسبة لـــألرض كـــالروايس بالنـــسبة للـــسفن، ال ْصـــَمثـــل آيـــة و

ـــــام تنفـــــي حركـــــة  ـــــستلزم لغـــــة أن تكـــــون األرض غـــــري متحركـــــة مطلقـــــا، وإن ًي
 .اضطرابية مضطربة

؛ ألننـا نعلـم باملـشاهدة أن )٧:النبـأ (﴾﴿: ومثل هـذه اآليـة آيـة
ًة للدابـــة لـــيس مانعـــا هلـــا مـــن احلركـــة، وإنـــام الوتـــد يمنعهـــا مـــن الوتـــد بالنـــسب

م َّظـــَاحلركـــة الفوضـــوية وهـــي الـــرشود واالنطـــالق كـــيفام شـــاءت، ال، ربنـــا ن
ًدوران األرض كــــدوران الفــــرس حــــول الوتــــد، فجعــــل اجلبــــال أوتــــادا عــــىل 

ت حركـــــة األرض لكـــــن تثبـــــت حركـــــة علميـــــة ِبـــــَثُعكـــــس مـــــا يـــــدعون، هـــــي ت
طـــوال الــــسنة ال ختتلـــف ثانيــــة،  يف ًمنظمـــة ودقيقــــة جـــدامعروفـــة اليـــوم أهنــــا 

وكــــذلك الــــروايس ال متنــــع الــــسفينة مــــن احلركــــة، وإذا انتقلنــــا إىل اآليــــات 
األخــــرى فهــــي رصحيــــة أو تكــــاد تكــــون رصحيــــة بعكــــس مــــا تفهمــــون مــــن 

﴿سـورة يـس،  يف اآليات األوىل، كاآليات املـذكورة
﴾) إىل أن قـال)٣٣:يـس ، :﴿




﴾)األرض والقمر والشمس :  من اآليات الثالث)٤٠-٣٨:يس﴿
﴾)وهــذه اآليـات الدقيقــة مـن اآليـات الكونيــة عـىل صــدق )٤٠:يــس ،

 ًم يتكلفـــون جـــداف؛ ألن هنـــاك آيـــات تعرفـــوا أنـــتَّلـــَكَالنبـــوة والرســـالة بـــدون ت
 ...بعض النظريات العلمية  يف تأويلها وتطبيقهايف 
 )٠٠:٠٠:٥٥/ ٤٣٦(و) ٠٠: ٥٣: ٠٠/ ٤٣٥" (اهلدى والنور"
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 مسألة دوران األرض؟ يف ما قولكم: سائل يقول: السؤال
ــشك:الــشيخ ة علميــة أن قــضية دوران األرض حقيقــ يف  نحــن احلقيقــة ال ن

ــــــل اجلــــــدل، الوقــــــت الــــــذي نعتقــــــد أن لــــــيس مــــــن وظيفــــــة الــــــرشع  يف ال تقب
ك،  ك ودقــائق علــم الفلــ ًعمومــا ًوالقــرآن خــصوصا أن يتحــدث عــن علــم الفلــ

 عمـوم قولـه عليـه الـصالة والـسالم الـذي أخرجـه مـسلم يف وإنام هـذه تـدخل
قـصة تـأبري النخـل،  يف صحيحه من حديث أنس بـن مالـك ريض اهللا عنـهيف 
إنـــام هـــو ظـــن ظننتـــه، فـــإذا أمـــرتكم بـــيشء مـــن أمـــر ديـــنكم «: ام قـــال هلـــمحيـــن

فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم بـيشء مـن أمـور دنيـاكم فـأنتم أعلـم بـأمور 
 فهــذه القــضايا لــيس مــن املفــروض أن يتحــدث عنهــا الرســول عليــه »دنيــاكم

 أو لغايــةكتابــه فــإنام  يف حديثــه أو ربنــا عــز وجــل يف الــسالم وإن حتــدث هــو
 .آلية أو ملعجزة ونحو ذلك

الــــسنة مــــا  يف الكتــــاب وال يف أنــــه ال يوجــــد: ولــــذلك فنــــستطيع أن نقــــول
بـأن األرض كرويـة : ينايف هـذه احلقيقـة العلميـة املعروفـة اليـوم والتـي تقـول

هــذا الفــضاء الواسـع، بــل يمكــن للمــسلم  يف وأهنـا تــدور بقــدرة اهللا عـز وجــل
ص عــىل أن األرض كالــشمس وكـــالقمر مــا يـــن: أن جيــد مــا يـــشعر إن مل نقــل

﴿: هــذا الفــضاء كــام قــال عــز وجــل يف مــن حيــث أهنــا كلهــا
﴾)ال سيام إذا استحـرضنا أن قبـل هـذا التعمـيم اإلهلـي بلفظـة)٤٠:يس  :



 
 

٢٤ 
﴿: وكـل، هــي تعنــي الكواكــب الثالثــة، حيــث ابتــدأ بــاألرض فقــال

﴾)ثـم قــال)٣٣:يــس  :
﴿، 

 
﴾)ــس  لفظــة كــل تــشمل اآليــة األوىل )٤٠-٣٨:ي

﴿: األرض ثـــــم الــــــشمس ثـــــم القمــــــر ثـــــم قــــــال تعـــــاىل
﴾) آيـات، هـذا ظـاهر مـن سـياق اآليـات هـذه، وهـي بـال شـك)٤٠:يـس  

التفـــسري  يف ملــك اهللا عــز وجـــل بــاهرة، فكــل هـــذا مــع العلــم بـــأن العلــامءيف 
أعادوا اسم كل إىل أقرب مذكور وهو الـشمس والقمـر، لكـن لـيس هنـاك مـا 
ًيمنــــع أبـــــدا مـــــن أن نوســـــع معنـــــى الكــــل فيـــــشمل األرض التـــــي ذكـــــرت قبـــــل 
 الشمس وقبل القمر، هذا أقوله، فـإن صـح فبهـا ونعمـت، وإن مل يـصح فأقـل

الــسنة مــا ينفــي هــذه  يف ًالقــرآن كــام قلــت آنفــا وال يف أنــه ال يوجــد: مــا يقــال
 .احلقيقة العلمية

أمـــا مـــا يقـــال أو مـــا يـــستدل بـــه مـــن اآليـــات كجعـــل اهللا عـــز وجـــل اجلبـــال 
ك مــن اآليــات  ــ ك دحاهــا ونحــو ذل ــ روايس أن متيــد هبــم، وكــاألرض بعــد ذل

يــة الكونيــة مــن جهــة، احلقيقــة ال تــنهض إلبطــال هــذه احلقيقــة العلم يف فهــي
بــــل لعــــل بعــــضها تكــــون حجــــة عــــىل املــــستدلني هبــــا، فجعــــل اهللا عــــز وجــــل 

ًجلبال أوتادا كذلك كاألوتاد تشبيها باألوتـاد فهـذا نـص رصيـح بـأن ذلـك ال ا ً
ــام يمنــع حتــرك األرض حتركــا اضــطرابيا، بحيــث  ًيمنــع حتركهــا مطلقــا، وإن ً ً

ــ ل مــن احليــاة عليهــا، ذلــك ال يــتمكن الــساكنون عليهــا مــن التمتــع بــام فيهــا ب
ًألننــا نعلــم أن الــروايس بالنــسبة للــسفن ال متنــع حركتهــا مطلقــا، لكنهــا متنــع 



 
 

٢٥ 
ًخـضم البحـر فتـرضهبا األمـواج يمينـا وشـامال، ثـم يكــون  يف أن تفلـت هكـذا ً

ــرضب عــادة للخيــل ونحــو ذلــك مــن  مــصريها الغــرق، كــذلك األوتــاد التــي ت
مــــدى حمــــدود أراده ذاك  يف ًكــــاًالــــدواب فهــــي ال متنــــع أبــــدا أن تتحــــرك حتر

 .إن صح التعبري وهو الذي رضب الوتد للحيوان الواتد
زرع فيهـا بعـض ُبعـض البـساتني البـساتني التـي تـ يف سـوريا يف ونحن نرى

احلـشائش التـي هـي طعـام للخيـل وللبقـر ونحـو ذلـك مـن احليوانـات يــسمى 
 ا الـذي يبـاعبالد الـشام بالفـصة وربـام يـسمى عنـدكم بالربسـيم، هـذ يف عندنا

 املدينة حشيش أخرض أليس هو الربسيم؟يف 
 . نعم:مداخلة
ـــأيت الفـــالح حيـــنام ينبـــت فيـــرضب وتـــدا لفرســـه أو :الـــشيخ ً هـــذا يـــزرع، في

لبقرتــــه، فتجـــــد هـــــذه البقــــرة تأكـــــل مـــــن هـــــذا الربســــيم املقـــــدار الـــــذي يريـــــده 
ــشاء تتحــرك بفــوىض كــام لــو  صــاحبها، فهــي تتحــرك، لكــن مــا تتحــرك كــام ت

لت َّ الزمـــام، وإنـــام تتحـــرك حركـــة نظاميـــة، ولـــذلك جتـــد قـــد شـــكأطلـــق هلـــا
ًدائـــرة، الفـــصة أو الربســـيم الـــذي أكتلـــه أصـــبحت األرض جـــرداء تقريبـــا مـــن 

 .ًاخلضار، وما حوهلا ال يزال اخلضار فيه قائام
ــألرض كــاملرايس  ــشبيه رب العــاملني تبــارك وتعــاىل للجبــال بالنــسبة ل فت

ك للــسفينة، واألوتــاد بالنــسبة للحيو ًانــات هــذه أيــضا بالنــسبة لــألرض كــل ذلــ
أن : مـة بقـدرة اهللا تبـارك وتعـاىل، لـذلك قلـتَّظنَُال ينفي عن األرض حركـة م

هــذا اآليــات أو بعــضها عــىل األقــل هــي أقــرب إىل الداللــة عــىل أن األرض 
 .تتحرك أقل ما يقال، وأهنا ليست ثابتة جامدة كام يتوهم كثري من الناس



 
 

٢٦ 
ًالـــرشع أبـــدا مـــا ينفـــي كرويـــة األرض، ثـــم  يف دال يوجـــ: فخالصـــة القـــول

اليــد يعنــي يــتهم  كرويــة األرض أصــبحت اليــوم حقيقــة علميــة ملموســة ملــس
علمــــه فــــيام إذا جحــــد هــــذه احلقيقــــة،  يف عقلــــه أو عــــىل األقــــل يف اإلنــــسان

ك صــادق تقــول  ألنـك اليــوم تــستطيع أن ترفـع الــسامعة وتتــصل مــع صـديق لــ
الوقـت الـذي  يف عنـدنا ليـل،: يـل؟ سـيقول لـكاآلن ماذا عنـدكم هنـار أم ل: له
ُن عنـــدنا مـــثال ألذان املغـــرب يـــَّؤذًيـــ ن عنـــدهم لـــصالة الفجـــر أو يكـــون قـــد ِّؤذً

ًطلعــــت الــــشمس، وهــــذا ال يمكــــن تــــصوره أبــــدا إال كــــام يقــــول العلــــم هــــذا 
التجربـــة أن هـــذا ينـــتج بـــسبب أن األرض تـــدور حـــول الـــشمس دائـــرة كاملـــة 

ك حــصول الفــصول األربعــة ينــتج مــن وراءهــا الليــل والنهــ ار، ثــم أدق مــن ذلــ
ــــشمس واقرتاهبــــا، وهــــذا لــــه تفــــصيله علــــم  يف بــــسبب ابتعــــاد األرض عــــن ال

صـــدده، لكــــن الـــشاهد أنـــه ال يمكــــن أن  يف علـــم اجلغرافيــــا لـــسنا يف الفلـــك
ُحتـــــــــصل هـــــــــذه األمـــــــــور الواضـــــــــحة إال واألرض أوال كرويـــــــــة، وإذا ســـــــــ م ِّلً

 تـــة، ألن البــرش يـــسكنون هـــذه األرضبكرويتهــا فـــال يمكـــن أن يقــال بأهنـــا ثاب
القطـب الـشاميل ويف القطـب اجلنـويب،  يف كل جوانبها، كام يقال اليوميف 

أسـفل القطـب اجلنـويب  يف فلو كانت هي كروية وثابتة كيف يثبت مـن كـانوا
طرفيهـا، لكنهـا ملـا كانـت تـدور بقـدرة اهللا العجيبـة الـدوران  يف بـل ومـن كـان

نني أو الــــساكنني عليهــــا مــــضطربة فهــــذا أمــــر الــــذي ال جيعــــل حيــــاة املــــستوط
 .يعني غاية اإلعجاز الدالة عىل عظمة قدرة اهللا تبارك وتعاىل

 يف ر بـــيشء يقـــرب هـــذا الـــيشء البعيـــد الـــذي ال يـــدخلِّذكـــُوأنـــا أريـــد أن أ
دكانـــة خـــال يل كـــان  يف ًألبانيـــا كنـــت أجـــريا يف وأنـــا: (أذهـــان بعـــض النـــاس

ًحالقا، فكان يأتيه زبون مثال ف يطلـب لـه قهـوة فنجـان قهـوة، يـأيت الكهـوجي ً



 
 

٢٧ 
القهـــوة أو القهـــوجي ويف يـــده صــــحن أو  يف أو أجـــري القهوجـــة يـــأيت أجــــريه

 صينية تقولون صينية؟
 . نعم:مداخلة
: ً مثــل هــذه الــصواين أكــرب منهــا قلــيال، لكــن هــذه هلــا حاملــة، يعنــي:الــشيخ

 ويتـسىل ًهنـا يـضع إصـبعه هنـا ويمـيش أوال يـده..! ممكن أن نصورها هكذا
يعمل فيها هكذا، والفنجان عىل الصحن الصغري كـام هـي العـادة ال يتحـرك 
ًمـــن مكانـــه، هـــذا مـــصغر جـــدا جـــدا يفهـــم اإلنـــسان كيـــف تــــدور األرض وال  ً

﴿: يضطرب البرش عليها، والبرش برش كـام قـال تعـاىل
﴾)ــتني الــصينية  يف نجــان وهــو موضــوع فــإذا كــان هــذا الف)٤:ال

ك  والــذي حيركــه هــو إنــسان جاهــل غــشيم قدرتــه ومداركــه حمــدودة، مــع ذلــ
ًربنا عـز وجـل أعطـاه شـيئا مـن العقـل وشـيئا مـن القـدرة، بحيـث أنـه يـدير هـذه  ً
الـــصينية وعليهـــا الفنجـــان وهـــو فـــوق الـــصحن الـــصغري فـــال يقطـــر منـــه قطـــرة، 

 يف ذا نقــــول، ولــــيس يــــصحهــــذا كنــــا نــــراه ونحــــن صــــغار، اهللا عــــز وجــــل مــــا
أن اهللا عــىل كــل يشء قــدير، : األذهــان يشء إذا احتــاج النهــار إىل دليــل، أي

القـضية مـا حتتـاج إال إىل يشء مـن العلـم واإلدراك الـصحيح مـع وجـود : ًإذا
ـــــــامن الكامـــــــل طبعـــــــا بعظمـــــــة قـــــــدرة اهللا التـــــــي ال يمكـــــــن أن يتـــــــصورها  ًاإلي

 .السؤالهذا  يف هذا رأيي.إنسان
 .زاكم اهللا خري ج:مداخلة

  )٠٠: ٤٢: ٤٩٧/٤٦" (اهلدى والنور"



 
 

٢٨ 

 
 

  ]:قال اإلمام[

الفــضاء أصــبحت مــن احلقــائق العلميــة التــي ال  يف ض تــدوراألر) كــو ن(
ًالــــسنة نــــص ينــــايف ذلــــك خالفــــا  يف الكتــــاب وال يف تقبــــل اجلــــدل، ولــــيس

 .لبعضهم

  ).٢/١٨٥"(ق على التنكيلالتعلي"



 
 

٢٩ 

 
﴿﴾ 

 ]:"العلو" يف قال الذهبي[
 حـــدثني :يعقـــوب بـــن إبـــراهيم حـــدثنا :الـــسجدة تفـــسري يف النـــسائي قـــال 

 عــن عجـالن بـن أخـرض حــدثنا :احلـداد عبيـدة أبـو حــدثنا :احَّالـصب بـن حممـد
 أبـا يـا«: فقـال بيـدي أخـذ ص النبـي أن :هريـرة أيب عـن عطـاء عـن يحجر ابن

 اسـتوى ثـم ،أيـام سـتة يف بيـنهام ومـا واألرضـني السموات خلق اهللا إن هريرة
 ،األحــد يــوم واجلبــال ،الــسبت يــوم الرتبــة وخلــق ،الــسابع يــوم العــرش عــىل

 ابوالـــدو األربعـــاء يـــوم والنـــور ،الثالثـــاء يـــوم والـــرش ،اإلثنـــني يـــوم والـــشجر
 خلقـه ،العـرص بعـد النهـار مـن ساعة آخر يف اجلمعة يوم وآدم ،اخلميس يوم
ك أجــل مــن ،وخبيثهــا وطيبهــا وأســودها بأمحرهــا األرض أديــم مــن  جعــل ذلــ
 .»واخلبيث الطيب آدم من اهللا

 ،األزدي نـــهَّولي حديثـــه كتـــبُي حـــاتم أبـــو وقـــال ،معـــني ابـــن وثقـــه األخـــرض
 . أفراده من ريبغ يثاحلد وهذا ،األربعة السنن يف وحديثه

 ]:ح أن األخرض صدوقَّقال اإلمام بعد أن رج[
وبقيـــة رجـــال اإلســـناد ثقـــات كلهـــم، فاحلـــديث جيـــد اإلســـناد عـــىل أنـــه مل 

بقيـــة األيـــام الـــسبعة، فقـــد  يف يتفـــرد بـــذكر خلـــق الرتبـــة يـــوم الـــسبت، وغريهـــا



 
 

٣٠ 
أخرجـــــه مـــــسلم وغــــــريه مـــــن طريـــــق أخــــــرى عـــــن أيب هريـــــرة ريض اهللا عنــــــه 

وقـــد تـــوهم بعـــضهم ) ١٨٣٣( رقـــم "الـــصحيحة" يف قـــد خرجتـــهًمرفوعـــا، و
ــــــة املــــــذكورة  "ســــــورة أول  يف أول احلــــــديث، وهــــــي يف أنــــــه خمــــــالف لآلي

 " املــــشكاة"قتــــه عــــىل َّ، ولــــيس كــــذلك كــــام كنــــت بينتــــه فــــيام عل"الــــسجدة 
احلــــديث هــــي غــــري األيــــام  يف ، وخالصــــة ذلــــك أن األيــــام الــــسبعة)٥٧٣٥(

يتحـدث عـن يشء مـن التفـصيل الـذي أجـراه وأن احلـديث  القرآن، يف الستة
اهللا عىل األرض، فهو يزيد عىل القرآن، وال خيالفه، وكـان هـذا اجلمـع قبـل 

ــح فــيام كنــت ذهبــت إليــه مــن إأن أقــف عــىل حــديث األخــرض، فــ ذا هــو رصي
 .فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.اجلمع

  )١١٢ -١١١ص"(خمتصر العلو"
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 ةرتبـــال اهللا خلـــق«: لفقــا بيـــدي ص اهللا رســـول أخــذ :قـــال عــن أيب هريـــرة

 ،االثنـــني يـــوم الـــشجر وخلـــق ،األحـــد يـــوم اجلبـــال فيهـــا وخلـــق ،الـــسبت يـــوم
 الـدواب فيهـا وبـث ،األربعـاء يـوم النـور وخلـق ،الثالثـاء يـوم املكـروه وخلق
 وآخـر اخللـق آخـر يف اجلمعـة يـوم مـن العـرص بعـد آدم وخلـق ،اخلميس يوم

  مسلم رواه. »الليل إىل العرص بني فيام رالنها من ساعة
 ]:قال اإلمام[

ـــــة يف وال مطعـــــن ـــــيس هـــــو بمخـــــالف للقـــــرآن بوجـــــه مـــــن ، إســـــناده البت ول
ل كيفيـة اخللـق عـىل ِصَفـُفـإن احلـديث ي، ًخالفـا ملـا تومهـه بعـضهم، الوجـوه

ك كــان، األرض وحــدها ونــص القــرآن عــىل أن خلــق ، ســبعة أيــام يف وأن ذلــ
يــــــومني ال يعــــــارض  يف واألرض، ســــــتة أيــــــام يف نالـــــساموات واألرض كــــــا

 يف لــــــسبعة املــــــذكورةالحــــــتامل أن هـــــذه األيــــــام الـــــستة غــــــري األيـــــام ا،ذلـــــك
ث عـــن مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور َّدَ حتـــ– أعنـــي احلـــديث –وأنـــه ، احلـــديث

ويؤيــده أن القــرآن ، اخللـق عــىل وجــه األرض حتـى صــارت صــاحلة للـسكنى
وبعـضها مقـداره مخـسون ألـف ، كألف سـنةيذكر أن بعض األيام عند اهللا تعاىل 

فام املانع أن تكون األيام الستة من هـذا القبيـل؟ واأليـام الـسبعة مـن أيامنـا ، سنة
 .ينئذ فال تعارض بينه وبني القرآنوح، هذه؟ كام هو رصيح احلديث

  ).٣/١٥٩٨"(حتقيق مشكاة املصابيح" 
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﴿﴾ 
 

  اإلمــــام مــــسلم رمحــــه اهللا ..احلــــديث الــــذي يرويــــه مــــسلم: الــــسؤال األول: الــــسائل
الرتبة، فلقد قرأت لإلمام ابن تيمية رمحه اهللا بأنـه : أنه أول ما خلق اهللا عز وجل يوم السبت

ـــــديث ـــــول عـــــــىل هـــــــذا احلــ ــ ـــــد رواه البخـــــــاري موقـــــــوف عـــــــىل : يق ــ   بأنـــــــه معلـــــــل، وق
 .أحد الصحابة
  من قال؟ :الشيخ
 . بحث الشيخ ابن تيمية يقول هذا القول:مداخلة
 . ال، أنت ومهت عىل الشيخ:الشيخ
  ماذا؟ :مداخلة
  أن البخــــاري : أخطــــأت عــــىل الــــشيخ، الــــشيخ مــــا يقــــول.. ومهــــت:الــــشيخ

 .ًرواه موقوفا
  وإال ماذا يقول؟ :مداخلة
 .أعله بالوقف:  يقول:الشيخ
  ماذا يقول؟ :مداخلة
 . أعله:الشيخ



 
 

٣٣ 
 . أعله بالوقف:داخلةم

 .ً نعم، وشتان بني أعله بالوقف وبني رواه موقوفا:الشيخ
 . نعم، صحيح:مداخلة
 .غريه!  طيب:الشيخ
 .ً طبعا أنت تصحح احلديث:مداخلة
 . نعم وال شك:الشيخ
يـــستدل عـــىل أن أول : ابـــن تيميـــة بتعليلـــه هـــذا احلـــديث يعنـــي. ..:مداخلـــة

 وأن اهللا عـــز وجـــل خلـــق الـــساموات أيـــام األســـبوع الـــذي هـــي مـــاذا؟ األحـــد،
ــف هــذه الــشبهة  يف ســتة أيــام، يــذكر خلــق آدم يف واألرض هــذه املــسألة، كي

أن خلــق آدم حلالــه غــري ســتة : نقــدر نقــول: التــي أصــابتني أنــا عــىل أنــه يعنــي
 أيام ما هو احلديث؟ 

 . أنت احلديث استوعبت نصه:الشيخ
 .ً تقريبا:مداخلة
 . مجيل:الشيخ
 .أنا الرشح الذي فهمته:  نصه يعني ليس كل:مداخلة
قبــل الــرشح بــدك تكــون مــستوعب املــرشوح، قبــل رشح !  ال بــأس:الــشيخ

احلــديث  يف رك اآلن هــلِّكَذُاحلــديث جيــب أن تــستوعب احلــديث، فأنــا ســأ
 ذكر خلق الساموات واألرض؟ 
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 . ال، الرتبة أول اليشء:مداخلة
ــــشيخ ُ إذا انتبــــه ملــــا ي:ال ــــكً ــــام احلــــديث ال يت: لقــــى علي علــــق وال يتحــــدث ب

ِّرصُثت به اآليـة الكريمـة التـي تـَّحتد  يف ح بـأن اهللا خلـق الـساموات واألرضَ
ــــى نــــأيت ونقــــول بــــأن هــــذا احلــــديث خيــــالف اآليــــة؛ ألن هــــذا : ســــتة أيــــام حت

احلــــديث فقــــط يتحــــدث عــــام خلــــق اهللا عــــز وجــــل وأوجــــد مــــن خملوقــــات 
 .األرض فقط يف وترصفات جديدة

  )٠٠: ٢٣: ٢٥٩/٥٤" (اهلدى والنور"
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 ]:قال رسول اهللا ص[
 عليـــك ٌّ إين قـــاص: ملـــا حـــرضته الوفـــاة قـــال البنـــهص ًإن نبـــي اهللا نوحـــا«

ــــاثنتني وأهنــــاك عــــن اثنتــــني آمــــرك،الوصــــية ـــــ ، ب  فــــإن ،)ال إلــــه إال اهللا( آمــــرك ب
 ووضـعت ال إلــه إال ،كفــة يف الـسموات الـسبع واألرضــني الـسبع لــو وضـعت

 ولــو أن الــسموات الــسبع واألرضــني ،كفــة رجحــت هبــن ال إلــه إال اهللا يف اهللا
 فإهنـا ،وسـبحان اهللا وبحمـده، قـة مبهمـة قـصمتهن ال إلـه إال اهللاَلَالسبع كن ح

: قلـت: قـال، وأهنـاك عـن الـرشك والكـرب، صالة كـل يشء وهبـا يـرزق اخللـق
أن يكــون : -ال  قــ-يــا رسـول اهللا هــذا الـرشك قــد عرفنـاه فــام الكـرب؟ : أو قيـل

هــو أن يكــون : قــال.ال : ألحــدنا نعــالن حــسنتان هلــام رشاكــان حــسنان؟ قــال
 :ألحدنا أصحاب جيلسون إليه؟ قال

 .»سفه احلق وغمص الناس«: يا رسول اهللا فام الكرب؟ قال: قيل.ال 
  ]:قال اإلمام[

 :"منها"فيه فوائد كثرية، و...
الـــصحيحني  يف ةوفيـــه أحاديـــث كثـــري.أن األرضـــني ســـبع كالـــساموات ..

ــــا نتفــــرغ ل ــــشهد هلــــا قــــول اهللا تبــــارك .تبعهــــا وخترجيهــــا توغريمهــــا، ولعلن وي
اخللـق والعـدد  يف أي﴾  ﴿:وتعـاىل

ــــؤول إىل نفــــي املثليــــة. ــــام ي ــــضا  يف فــــال تلتفــــت إىل مــــن يفــــرسها ب العــــدد أي



 
 

٣٦ 
ـــً بـــام وصـــل إليـــه علـــم األوربيـــني مـــن الرًاغـــرتارا  ال يعلمـــون ســـبع ي وأهنـــمِق
أفننكــر كــالم اهللا وكــالم ! مــع أهنــم ال يعلمـون ســبع ســاموات أيـضا ! أرضـني 

رســــوله بجهــــل األوربيــــني وغــــريهم مــــع اعــــرتافهم أهنــــم كلــــام ازدادوا علــــام 
و مـــــا ﴿: بـــــالكون ازدادوا علـــــام بجهلهـــــم بـــــه، وصـــــدق اهللا العظـــــيم إذ يقـــــول

 ...﴾أوتيتم من العلم إال قليال
  ).٢٦١ ،١/١/٢٥٩"(الصحيحة"
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  .»ما جعل اهللا ملسخ من نسل«: احلديث يف ثبت: مداخلة
 . نعم، هذا حديث صحيح أخرجه اإلمام مسلم:الشيخ
 . معنى هذا احلديث:مداخلة
 ربنـا عــز وجــل ملــا مــسخ اليهـود قــردة وخنــازير هــؤالء مكثــوا ثالثــة :الــشيخ

ًخون هـؤالء مل جيعــل اهللا هلــم نــسال كــام أيـام ممــسوخني ثــم أبيــدوا، املمــسو
ًظـن أو يقـول بعـض النـاس أن احليـوان الفـالين وبخاصـة القـرد مـثال أن هـذا َي

ًأصــله إنــسان، هــذا خطــأ مــن الكــالم، القــرد كــان موجــودا قبــل أن يمــسخ اهللا 
ًتبــــارك وتعــــاىل اليهــــود قــــرودا، ومــــا نــــسخهم قــــرودا إال لــــيجعلهم كــــالقرود  ً

ــشاهد أن احلــديث يعنــي أن أي قــوم يمــسخهم الــذين كــانوا يــشاهدوهن م، فال
ًاهللا تبارك وتعاىل ببعض احليوانـات فهـذه احليوانـات ال جيعـل اهللا هلـا نـسال 

 .إنام يبيدهم ويفنيهم

 )٠٠:٢٨:١١ /٢" (أسئلة وفتاوى اإلمارات"
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  ٢......................................رسالة في بیان أول خلق اهللا  وإثبات كرویة األرض ودورانھا

  ٣...........................................باب القلم أول مخلوق والرد على من قال بخالف ذلك] ١[
  ٥.............................................................................باب ذكر أول المخلوقات] ٢[

  ٦......................................................... العرش أول مخلوق:باب رد قول من قال] ٣[
  ١١..............................................................................................باب منھ] ٤[

باب ھل یلزم من كون المخلوقات لھا أول، أن الحوادث لھا أول؟ والكالم على أول مخلوق؟] ٥[
......................................................................................................١٢  

  ١٦..........................................................؟باب ھل النور المحمدي أول خلق اهللا] ٦[
  ١٧..............................................................................................باب منھ] ٧[

  ١٨.................................................................................باب األرض كرویة] ٨[
  ١٩..............................................................باب كرویة األرض وعلو اهللا تعالى] ٩[

  ٢٠............................................................................باب ھل العالم كروي؟] ١٠[
  ٢٣....................................................باب مسألة دوران األرض ھل ھي حقیقة؟] ١١[

  ٢٨................................دوران األرض من الحقائق العلمیة التي ال تقبل الجدل باب] ١٢[
  ٢٩....﴾ستة أیام في خلق السموات واألرض﴿: باب الجمع بین حدیث التربة وقولھ تعالى] ١٣[

  ٣١............................................................................................باب منھ] ١٤[
  ٣٢..............  وھل ضعَّفھ شیخ اإلسالم؟﴾خلق اهللا التربة یوم السبت﴿باب معنى حدیث ] ١٥[

  ٣٥.................................................................باب األرضین سبع كالسماوات] ١٦[
  ٣٧..................................................................باب ھل جعل اهللا لمسخ نسًال؟] ١٧[

  ٣٨...................................................................................................الفھرس

 


